
 

 

FORRETNINGSUDVALGSMØDE: 

Holbæk Sportsby 

Tirsdag 19. september 2018 kl. 8.00-9.40 

Holbæk Sportsby (mødelokalet), Sports Allé 1, 4300 Holbæk 

  

   

 

Deltagere 

- Asger Madsen, formand 

- Peter R. Jensen, næstformand 

- Johnny Werther, kasserer 

- Steen Ulrik Hansen, DGI 

- Carsten Damgaard, Holbæk Sportsby 

- Brian Ahlquist, Holbæk Kommune 

- Jens Albagaard, Holbæk Kommune 

Afbud 

- Liselotte Bonde, Holbæk Sundhedscenter 

 

Referat 
1. Velkomst 

2. Fordeling af haltider 

a. Status 

b. Badminton 

i. Der forhandles stadig mellem Badminton Europe og Holbæk Badminton Klub 

om eftermiddagstiderne mandag, tirsdag og torsdag 

ii. Holbæk Badminton Klub har også onsdag og fredag kl. 15.00-16.30 

c. UngHolbæk 

i. De tider, som UngHolbæk har søgt, er til brug for 10. klasserne 

d. Basketball 

i. Uafklaret med opstregning til kamp på eliteniveau i Multihal 2 

ii. Uafklaret med opstregning og kurve i Multihal 1 

iii. Klubben tør ikke satse fuldt ud på Holbæk Sportsby før disse ting er afklaret; 

så vil de hellere forblive i Bjergmarkshallen, hvor forholdene er som ønsket 

iv. Der skal hurtigst muligt findes en løsning på disse udfordringer, så det kan af-

klares om Holbæk Basketball Klub flytter med i Holbæk Sportsby 



 

 

KULTUR, FRITID OG 
BORGERSERVICE 
 

e. Foreningssamarbejde med Holbæk By Skole 

i. Jens Albagaard orienterede om, at skoleleder Morten Mygind Jensen stiller sig 

meget positivt over for et tæt samarbejde med idrætsforeninger. De har alle-

rede indledt et samarbejde med Holbæk Sejlklub 

ii. Det undersøges om Forretningsudvalget kan hjælpe med denne proces 

3. Fordeling af vandtider 

a. Status 

i. I varmtvandsbassinnet er der nu foretaget en endelig fordeling 

ii. Holbæk Tri har meddelt, at de accepterer, at der skal stilles med godkendt liv-

redder for at der kan etableres morgensvømning på 1-2 baner hver dag. De 

spørger i den forbindelse til prisen for at købe sig ind på sportsbyens livred-

dere. Kan afklares senere 

4. Fordeling af udetider 

a. Kunstgræs 

i. Carsten Damgaard undersøger hos leverandøren om der kan spilles ameri-

kansk fodbold på kunstgræsbanerne 

ii. Red Devils på inviteres til at spille på banerne i givet fald 

iii. Brian Ahlquist meddelte, at anlæggene på Borgmestergårdsvej ikke driftes pr. 

1.1.2019, nogle gamle mål kan blive stående, andre brugbare flyttes med til 

Holbæk Sportsby 

b. Atletik 

i. Tiderne på Atletikstadion fordeles via Globus Data 

ii. Forretningsudvalget skal drøfte, hvordan der prioriteres mellem træning og 

kamp på Atletikstadion, skal ske i dialog med Atletikklubben Fremad Holbæk 

og Holbæk Bold- & Idrætsforening 

c. Race Running 

i. Det er ikke afklaret, hvor klubben kan opbevare deres cykler (varmecentralen 

eller andet sted) 

5. Globus Data 

a. Status v/ Carsten Damgaard 

i. Kontrakten underskrives (nok) i dag 

ii. Systemet opsættes fra 1.10.2018 

iii. Derefter oprettes der administratorer i foreningerne og disse oplæres 

b. Infoskærme med ”way-finding” bliver sat op i Holbæk Sportsby 

i. Carsten Damgaard informerer mere senere 

ii. Data kan trækkes fra Globus Data og muligvis også fra andre systemer 

6. Foreningsbesøg i sportsbyen 

a. Bordtennis var til møde sidste uge, hvor en række detaljer blev afklaret 

b. Der planlægges flere besøg når flere skillevægge er etableret 

i. Ultimo oktober er væggene klar 

ii. Udstyrssituationen (inkl. streger) skal være afklaret inden besøgene 

iii. Planlægge på kommende møder 

7. Retningslinjer for booking og aflysning 

a. Forslag fremlægges på næste møde 
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8. Løse ender og prioriterede opgaver 

a. Forsikringsforhold og ibrugtagningstilladelser har betydning for, hvornår de enkelte 

faciliteter kan frigives til foreningsbrug 

b. Booking af omklædningsrum tages op på kommende møder 

c. Planlægning af foreningsbesøg fra primo november 

d. Lejepriser, proces i gang (forening gratis, forening betal, markedsleje) 

e. Booking af lokaler i Sundhedscenteret, mødelokaler m.m. – booking mulig i løbet af 

november 2018 via Globus Data 

f. Prioritering mellem træning og kamp på Atletikstadion drøftes 

9. Eventuelt 

a. Træningscenter 

i. Lederen Ronnie Stokholm indleder dialog med foreningerne, ens aftale for alle 

foreninger 

b. Næste møde: Tirsdag 23.10 kl. 14.30-16.00 

 

19.9.2018, Jens Albagaard

 


